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En Benet és un treballador de l’Ajuntament de Girona que era l’encarregat 
de cobrar impostos de les mercaderies que passaven el pont de la Barca. 
La vara que porta la feia servir per punxar els sacs dels comerciants per 
assegurar-se que cap d’ells l’intentava enganyar per estalviar-se de pagar 
més impostos. La llonganissa que porta a la mà esquerra representa els 
suborns que li donaven els comerciants perquè fes els ulls grossos. La 
seva parella és la Carmen, una noia andalusa que va venir a buscar feina a 
Girona. La creació d’aquest gegant va ser possible gràcies a la col·laboració 
de les diferents entitats de l’Esquerra del Ter i Caixa de Trons Girona.

La Carmen és una noia andalusa que va venir a la ciutat de Girona a buscar 

feina fugint de la pobresa del camp. Va començar a treballar a la fàbrica 

Grober fent teixits i robes. A la maleta hi porta tots els escuts de les 

comunitats autònomes per les quals ha passat abans d’arribar a 

Catalunya. Sempre porta el vestit de faralaes i el mocador al coll en honor 

a les seves arrels andaluses. La seva parella és en Benet, el burot del pont 

de la Barca. La creació d’aquest gegant va ser possible gràcies a la 

col·laboració de les diferents entitats de l’Esquerra del Ter i Caixa de Trons 

Girona.

Benet
- El burot del pont de la Barca -

Carmen - L’andalusa -

Gegants d’Esquerra del Ter

Any de creació: 2015 / Creador: Nuxu Perpinyà / Alçada: 3,55 m / Pes: 35 kg / 
Elements: vara, barret, llonganissa i bigoti / Ball: festeig

Any de creació: 2015 / Creador: Nuxu Perpinyà / Alçada: 3,65 m / Pes: 45 kg / 
Elements: vestit de faralaes, maleta, mocador i arracades / Ball: festeig
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Imatges: Jordi S. Carrera

La nimfa de la Monar (la Monar és el rec que porta l’aigua per 
regar les hortes de Santa Eugènia). Una nena de 12 anys que 
va ser convertida en nimfa sota les urpes del dimoni, i que no 
ens vol abandonar, viu prop de nosaltres i surt a les nits de 
lluna plena, esperant la seva reconversió en nena quan s’acabi 
la reconstrucció del Pont del Dimoni

Algunes de les cançons que ballen els gegants i capgrossos 
han estat compostes per l'animador eugenienc Àngel Daban. 

El dimoni del Güell (el Güell és el riu sobre el qual hi havia el 
Pont del Dimoni). Aquest dimoni sempre va controlar el seu 
pont .

Na Gènia

En Vicenç

Gegants de Sta. Eugènia del Ter
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